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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa teoretiska kunskaper och metoder i praktiskt arbete
2. redovisa genomförd praktik med avseende på eget utvecklingsmål och
verksamhetsområdets tekniska, teoretiska, och professionella kunskapsmål
3. värdera och bedöma olika arbetsmetoder och yrkesroller vid praktikplatsen med hänsyn till
sin utbildning och olika planeringsteorier.

Kursens innehåll Kursens undervisningsformer består av verksamhetsförlagd utbildning.
Praktiken anpassas efter arbetsplatsens och studentens behov och förutsättningar. Studenten
tar aktiv del i förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen i syfte att få kunskaper och
insikter inom samhällsplanering.
Studenten och fälthandledaren upprättar tillsammans en personlig utvecklingsplan för
praktiken och arbetsuppgifter efter överenskommelse med handledare och utbildningsledare
på lärosätet. Efter avslutad praktik presenteras arbetet och projektrapporten vid avslutande
seminarium.

Undervisning Praktiken genomförs under former som anpassas efter den aktuella praktikplatsen och till
överenskommelse med handledare och utbildningsledare på lärosätet.

Förkunskaper 60 hp från avklarade och relevanta kurser inom programmet som godkänts av
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utbildningsledare.

Examinationsform Skriftliga och muntliga veckorapporter, muntlig presentation i seminarieform och skriftlig
praktikrapport.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.
 
Fälthandledaren ska ta ansvar för studentens personliga utvecklingsplan och arbetsuppgifter.
Handledaren på lärosätet ska bedöma presentation i seminarieform och praktikrapport.

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Individuell utvecklingsplan och rapportering 1 hp Betyg: UG

0020   Muntlig presentation i seminarieform 2,5 hp Betyg: UG

0030   Skriftlig praktikrapport 4 hp Betyg: AF


